MBO-OPLEIDINGEN IN DE WERELD VAN:
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MACHTIG MOOIE WERELD

MACHTIG MOOIE WERELDEN
Ben je op zoek naar een mbo-opleiding? Zoek je iets anders dan
anders? Een wereld waarin jij het verschil kan maken? Waar
alles groots wordt aangepakt; van megaschepen en magazijnen,
tot aan grote vrachtwagens en vliegtuigen, maar waar ook
uitdagende planningen en internationale zakelijke deals voorbij
komen. Kies dan voor een opleiding bij STC!

GA VOOR EEN MACHTIG MOOIE OPLEIDING
Prachtige en indrukwekkende werelden die de basis vormen
voor het succes van Nederland als handelsland. Werelden waar
je straks een toffe baan vindt, met een goed salaris. Met onze
mbo-opleidingen kan je op veel plekken terecht!

STC
STC (Scheepvaart en Transport College) is de opleider voor
vakmensen in de wereld van logistiek, procestechnologie &
onderhoud, scheepsbouw & ontwerp, scheepvaart & techniek,
transport & vervoer, en werken in de haven. Van vmbo, mbo en
hbo tot zelfs master-opleidingen. Bij STC leiden wij professionals
op voor machtig mooie beroepen. Je leert door te doen, oefent met
computers en simulatoren of werkt met je handen. Opleidingen
voor denkers én doeners!

WAT KAN IK WORDEN?
Je gaat aan de slag op kantoor, werkt in een magazijn of aan een
installatie, je bestuurt je vrachtwagen, schip of trein. Dit alles om
samen met je collega’s een machtig mooie wereld in beweging te
brengen én te houden. Wil jij dat ook? Kom aan boord bij STC!

Ontdek onze machtig mooie werelden, via
stc.nl/machtigmooi

DE WERELD VAN

LOGISTIEK
“Duizenden bestellingen,
per vrachtwagen, trein
of vliegtuig, op tijd op
de juiste plek van
bestemming krijgen.”
Duizenden spullen van over de
hele wereld via weg-, water- of
luchtvervoer steeds sneller bij de
klant krijgen. Dat is de wereld van
logistiek. Je gaat op kantoor aan
de slag als planner of regelaar met
logistieke uitdagingen. Ook als
medewerker in het magazijn of
warehouse ben je een onmisbare
schakel om te zorgen dat de
planning wordt gehaald. Zonder
logistiek staat de wereld stil!

“Voordat een
vliegtuig vertrekt,
gebeurt er zoveel waar
je niets van weet!”

Er zijn verschillende
werkzaamheden binnen de
logistieke beroepen. De een regelt
laadruimte voor een vliegtuig, de
ander zorgt voor een vrachtwagen
op de juiste tijd en de juiste
plaats. De volgende regelt een
plek voor een container aan
boord van een schip. Tussendoor
moeten producten tijdelijk worden
opgeslagen in een magazijn.
De uitdaging? Iets op tijd en
onbeschadigd op de plek van
bestemming krijgen. Je zorgt
samen met je collega’s dat alles
veilig, compleet en op tijd de deur
uitgaat. Dit zijn teamprestaties
waar je trots op kunt zijn!

Kijk op stc.nl/logistiek of
scan de QR-code voor meer informatie over
de wereld van logistiek, opleidingen en school
locaties.

DE WERELD VAN

TRANSPORT &
VERVOER
“Belangrijke vracht
per vrachtwagen, trein,
schip of vliegtuig op
de juiste plek van
bestemming krijgen.”
De vrijheid en verantwoordelijkheid
van het rijden op een vrachtwagen,
reizigers via jouw trein of bus
tevreden naar hun bestemming
brengen of goederen veilig via
het spoor vervoeren? Als het
besturen van een groot voertuig
jou aanspreekt, dan ben je in de
wereld van transport & vervoer op
de juiste plek.
Iedere dag zijn er veel vrachtwagens,
bussen en treinen onderweg, om
goederen maar ook personen te
vervoeren. Je houdt contact met
je team op kantoor en je bent
verantwoordelijk voor het veilige
vervoer van mensen of goederen.
Geen dag is hetzelfde!

Ben jij meer een planner of regelaar?
Dan is een kantoorfunctie binnen
de wereld van transport & vervoer
iets voor jou! Je houdt het overzicht
en zorgt ervoor dat alle goederen
op de juiste plaats van bestemming
terecht komen. Hier ben je samen
verantwoordelijk voor.

“Voor elk transport
de beste oplossing.”
Kijk op stc.nl/transport of
scan de QR-code voor meer informatie over
de wereld van transport & vervoer opleidingen en
schoollocaties.

DE WERELD VAN

WERKEN
IN DE HAVEN
“Internationaal en
uitdagend werk dat
om verantwoordelijkheid
en teamwork vraagt.”

De haven van Rotterdam is de
grootste van Europa. Hier werken
tienduizenden mensen op de
kades en in kantoren aan enorme
goederenstromen. De Rotterdamse
haven is een knooppunt van
internationale handel. Het is een
komen en gaan van goederen.
Ben jij de onmisbare schakel?

Op de kade help je bij het laden en
lossen van schepen en containers.
Je bedient bijvoorbeeld de kraan, de
heftruck, terminaltrekker, laadschop
of de containercarrier. Of je zorgt
dat de lading op het schip goed vast
wordt gezet. Stoer en uitdagend
werk dat om verantwoordelijkheid
vraagt. Op kantoor handel je in
beschikbare scheepsruimte en
organiseer en plan je het vervoer
vanaf het schip tot de bestemming.
Je sluit contracten, regelt ligplaatsen
en zorgt ervoor dat schepen geladen
en gelost worden. Samen zorg je dat
alles in de haven op rolletjes loopt.

“Binnen havenbedrijven wordt
ook op kantoor ontzettend
veel geregeld.”

Kijk op stc.nl/haven of
scan de QR-code voor meer informatie over
de wereld van werken in de haven, opleidingen
en schoollocaties.

DE WERELD VAN

SCHEEPVAART &
TECHNIEK
“Werken op het water;
een machtig gevoel
van vrijheid!”

Varen, vissen, eilanden bouwen of
technische installaties aan boord
draaiende houden. Dit is allemaal
mogelijk binnen de wereld van
scheepvaart & techniek. Waar je
niet alleen op het water aan de
slag kunt, maar ook aan de wal!
Wil je iets van de wereld zien en
wil je langer van huis zijn of kies je
er liever voor om dicht bij huis te
blijven? Het is allebei mogelijk!

Je werkt op de brug van een schip
of je zorgt ervoor dat alle techniek
aan boord goed werkt. Op een
cruise- of een vrachtschip, op zee
of in de binnenvaart, als visser
of waterbouwer. Samen klaar
je de klus veilig en op tijd, echt
teamwork dus! Of je nu visser,
waterbouwer of binnenvaarder
bent, het machtige gevoel op het
water is uniek!

“Het liefst vaar ik in het buitenland,
zo ver mogelijk weg. Eerst op een
containerschip, om uiteindelijk
een rederij te starten.”

Kijk op stc.nl/scheepvaart
of scan de QR-code voor meer informatie
over de wereld van scheepvaart & techniek,
opleidingen en schoollocaties.

DE WERELD VAN

SCHEEPSBOUW &
ONTWERP
“Innovatieve schepen
leren bouwen en
ontwikkelen,
machtig mooi!”

Het ontwerpen en bouwen van een
schip is uitdagend en afwisselend
werk. Of het nu gaat om de
bouw van jachten, schepen voor
transport, visserij of waterbouw;
het gaat vaak om grote projecten.
Projecten waarin tijd, kwaliteit,
duurzaamheid, innovatie en
veiligheid centraal staan. Er is
ook veel werk aan onderhoud,
renovatie of reparatie van deze
schepen. Nederlandse scheeps- en
jachtbouwbedrijven staan bekend
als de beste in de hele wereld.
Werk jij straks aan schepen waar
Nederland trots op is?

Ben je een echte doener en sterk in
techniek? Dan kan je aan de slag op
een scheepswerf. Hier werk je aan
de bouw van een schip. Je werkt
samen met collega’s uit alle delen
van de wereld en voor wereldwijde
opdrachtgevers. Daarnaast kan je
aan de slag in de tekenkamer. Stuur
jij dit team liever aan? Ook dat is
mogelijk! Wat je ook doet, je bent
samen trots als je een schip te
water kunt laten of gerepareerd de
werf weer ziet verlaten.

“In de scheepsbouw komen
techniek en
de haven samen.”
Kijk op stc.nl/scheepsbouw of
scan de QR-code voor meer informatie over
de wereld van scheepsbouw & ontwerp
opleidingen en schoollocaties.

DE WERELD VAN

PROCESTECHNOLOGIE
& ONDERHOUD
“Technische installaties
veilig laten draaien,
met aandacht voor
duurzaamheid en
groene energie.”
In de wereld van procestechnologie
& onderhoud worden grondstoffen
gemaakt voor vrijwel alles
wat je draagt, eet of gebruikt.
Deze wereld is er een voor
slimme doeners. Je kunt hierbij
twee kanten op: proces- of
onderhoudstechniek. Je kunt
onder andere aan de slag bij
bedrijven in de richting van:
waterzuivering, raffinaderij,
elektriciteitsopwekking,
offshore, windenergie of de
voedingsindustrie. Ook bij de
overgang naar duurzame
energiebronnen spelen technische
installaties in de toekomst een
grote rol. Bijvoorbeeld in de vorm
van het opwekken van energie uit
wind en/of waterstof. Cool toch?!

Als je kiest voor procesoperator
start of stop je processen van
(grote) technische installaties.
Je bewaakt de voortgang van
continu processen op een computer
via meet- en regelsystemen in
de controlekamer. Regelmatig
ga je ook voor een controle zelf
de fabriek in. Als je kiest voor
onderhoudstechnicus ben je degene
die ervoor zorgt dat de installaties
in de fabriek goed blijven werken.
Je controleert, repareert en
vervangt onderdelen en doet
onderhoudswerkzaamheden
om problemen in de fabriek te
voorkomen. Je werkt nauw samen
met de procesoperators en zorgt er
met elkaar voor dat alles veilig en
goed werkt.

“Technisch bezig zijn is echt mijn ding,
nu in de oefenfabriek en straks als
procesoperator of onderhoudstechnicus.”
Kijk op stc.nl/proces of
scan de QR-code voor meer informatie over
de wereld van procestechnologie & onderhoud,
opleidingen en schoollocaties.

Locaties
Kies je voor STC, dan kan je terecht op verschillende locaties.
STC zit in Rotterdam, Brielle, Stellendam, Katwijk en
Zwolle. Op deze locaties vind je onder andere simulatoren,
opleidingsschepen, een oefenfabriek, het warehouse van de
toekomst, een logistiek centrum, praktijklokalen en nog veel
meer. Machtig mooi toch?! Benieuwd op welke locatie jouw
opleiding zich bevindt of wil je meer informatie over een
locatie? Check dan stc.nl/locaties.

ZWOLLE

KATWIJK

Informatie over
open dagen,
proefstuderen
of voorlichtingen?
stc.nl/maak-kennis.

• Zuidstraat 135a

ROTTERDAM

• Waalhaven Z.z. 16
• Lloydstraat 30

BRIELLE
STELLENDAM

• Kerkhoekstraat 1

• Deltahaven 4

Meer informatie
of aanmelden?
stc.nl/mbo
Vragen over een opleiding?
stc.nl/contact
Scan de QR-code voor het
opleidingsoverzicht.

• Mozartlaan 15

